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Petrolina – PE, 29 de março de 2021 

 

Da Assessoria Jurídica Daniel Besarria 

Para a SINDUNIVASF – Seção Sindical dos Docentes da UNIVASF 

 

Assunto: 

Análise Jurídica da Proposta de Emenda à Constituição nº 

32/2020, conhecida como “Reforma Administrativa”. 

Aspectos constitucionais da PEC nº 32/2020. Vedação ao 

retrocesso social. 

 

O presente parecer jurídico foi requisitado pela Diretoria da SINDUNIVASF – Seção 

Sindical dos Docentes da UNIVASF para analisar a Proposta de Emenda à Constituição 

nº 32/2020, conhecida como “Reforma Administrativa”. A referida proposta foi 

apresentada pelo Poder Executivo com a finalidade de alterar “disposições sobre 

servidores, empregados públicos e organização administrativa”. 

 

Na presente data a proposta encontra-se na Comissão de Constituição e de Cidadania 

aguardando parecer da referida Comissão. Antes de ser apreciada as normas da referida 

PEC nº 32/2020 cabem algumas considerações acerca do modelo de Estado adotado pelo 

país através da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece: 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I – constituir uma sociedade livre, justa e solidária; 
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II – garantir o desenvolvimento nacional; 

III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Para concretização desses objetivos estampados no artigo 3º da Constituição Federal é 

essencial a efetivação dos serviços públicos, e esses são realizados através do Estado, dos 

servidores públicos. “Evidentemente, a minimização do Estado em países que passaram 

pela etapa do Estado Providência ou welfare state tem consequências absolutamente 

diversas da minimização do Estado em países como o Brasil, onde não houve o Estado 

Social” (STRECK, Lenio. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma exploração 

hermenêutica da construção do Direito. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2011, pág. 27).  

 

É fato notório e público que o Brasil não efetivou as promessas de um Estado Social, e 

neste contexto os serviços públicos são os instrumentos para construção de uma 

“sociedade livre, justa e solidária”. O desenvolvimento do país depende de um serviço 

público efetivo, “enxugar” o Estado é um contrassenso as reais necessidades do Brasil. 

 

O serviço público pode ser conceituado como “toda atividade prestada pelo Estado ou 

por seus delegados, basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação 

de necessidades essenciais e secundárias da coletividade” (CARVALHO FILHO, José 

dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23. ed. Rio de Janeiro: 2010, pág. 350). 

 

Historicamente a noção de serviço público está atrelada a servir ao coletivo, a promover 

alterações de cunho social, em que o interesse da coletividade se sobrepõe ao interesse 

individual/privado. Num país de dimensões continentais é fato notório que os serviços 

públicos ainda não chegaram em todas as regiões com o mesmo nível de efetividade. 
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Nesta perspectiva, para modernização do país faz-se necessário a expansão dos diversos 

serviços públicos ofertados pelo Estado, de forma que possam ser alcançados os objetivos 

constitucionais estampados no artigo 3º da Carta Magna. Ocorre que a PEC nº 32/2020, 

apresenta ataques diretos e frontais aos serviços públicos e a estrutura do Estado. 

 

Não custa mencionar o contexto político do país, em que o atual Ministro da Economia 

profere inúmeros discursos e pratica atos visando privilegiar a esfera privada e um 

projeto neoliberal de Estado Mínimo. A ideia de Estado Mínimo num país de 

modernidade precária é um retrocesso completamente desconectado da realidade 

brasileira. 

 

A fundamentação da PEC nº 32/2020 dispõe: “Apesar de contar com uma força de 

trabalho profissional e altamente qualificada, a percepção do cidadão, corroborada por 

indicadores diversos, é a de que o Estado custa muito, mas entrega pouco” (grifos 

nossos). Esse trecho já demonstra qual a concepção que a proposta tem acerca do Estado. 

 

A princípio deve ser salientado que o mito do “Estado que custa muito” deve ser desfeito, 

tendo em vista que a maioria dos servidores públicos não recebem os “super-

vencimentos” que o “senso comum” impõe e propala. Ademais inúmeros docentes, por 

exemplo, estão com vencimentos defasados a décadas, sem ter qualquer espécie de 

reposição. 

 

A PEC nº 32/2020 apresenta uma modificação substancial ao possibilitar a 

desconstitucionalização de temas, causando insegurança jurídica para os envolvidos. Tal 

concepção está explicita na fundamentação: “A gestão de desempenho e as condições de 

perda dos demais vínculos e cargos públicos serão estabelecidas em lei. Reservar a 

regulamentação desses temas para lei implica desconstitucionalizar a matéria e conferir 

maior autonomia ao legislador”. 
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A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece: 

 

O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de 

que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional 

pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime 

legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação 

introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante 

global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. 

[RE 593.304 AgR, rel. min. Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009, DJE 200 

de 23-10-2009.] (grifos nossos). 

 

Tal entendimento consolidado pela Suprema Corte foi citado para desmistificar outra 

“verdade” acerca da “Reforma Administrativa”, qual seja: propagam que a PEC nº 

32/2020 não seria aplicável aos atuais servidores públicos. Tal propagação é inverídica, 

tendo em vista a própria jurisprudência do STF, o que deve ser resguardada é o 

“montante global da remuneração”. 

 

Neste sentido dispõe o artigo 2º da PEC nº 32/2020: 

 

Art. 2º Ao servidor público investido em cargo efetivo até a data de 

entrada em vigor do regime jurídico de que trata o art. 39-A da 

Constituição é garantido regime jurídico específico, assegurados: 

(...) 

II - a não aplicação do disposto no art. 37, caput, inciso XXIII, alíneas 

“a” a “j”, da Constituição na hipótese de haver lei específica vigente em 

1º de setembro de 2020 que tenha concedido os benefícios ali referidos, 

exceto se houver alteração ou revogação da referida lei.  

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=604718
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Ou seja, a proposta dispõe que os direitos que estão assegurados por lei (não pela 

Constituição) podem ser alterados ou revogados por outra lei, restando garantidos os 

direitos constitucionais. A atual redação do Inciso I do §1º do artigo 41 da Constituição 

estabelece: 

 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores 

nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso 

público. 

§1º O servidor público estável só perderá o cargo: 

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

 

A nova redação da citada norma constitucional dispõe: 

 

Art. 41. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término do 

vínculo de experiência, permanecer por um ano em efetivo exercício 

em cargo típico de Estado, com desempenho satisfatório, na forma da 

lei. 

§ 1º O servidor público estável ocupante de cargo típico de Estado só 

perderá o cargo: 

I - em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado. 

 

Essa nova redação além da mudança normativa causará alterações pragmáticas, já que 

do ponto de vista processual, por exemplo, a condenação em segunda instância ocorre 

em momento anterior a sentença judicial transitada em julgado. Logo, o servidor poderá 

perder o cargo de forma mais célere e sem ter assegurado seu direito à ampla defesa de 

forma plena. 
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É completamente possível que após a decisão de órgão colegiado (2ª instância) o servidor 

possa ser absolvido de eventual acusação perante o Superior Tribunal de Justiça ou 

perante o Supremo Tribunal Federal. Essa “antecipação da pena” apresentada pela 

“Reforma Administrativa” pode trazer danos irreparáveis para os servidores públicos, 

tanto do ponto de vista financeiro, como da perspectiva funcional. 

 

Fica claro ainda que mesmo aqueles servidores que já estão no serviço público podem 

ter a estabilidade atingida através do procedimento de avaliação de desempenho, caso o 

mesmo não seja satisfatório. 

 

A PEC nº 32/2020 acrescenta 7 (sete) novos princípios que devem nortear a 

administração pública, dentre eles deve ser destacado o “princípio da subsidiariedade”, 

que assim consta na fundamentação da mencionada PEC: 

 

O princípio da subsidiariedade está associado com a valorização do 

indivíduo e das instâncias mais próximas a ele, prestigiando sua 

autonomia e sua liberdade. Tal princípio, historicamente consolidado, 

visa a garantir que as questões sociais sejam sempre resolvidas de 

maneira mais próxima ao indivíduo-comunidade, e só subsidiariamente 

pelos entes de maior abrangência, ressaltando, no âmbito da 

Administração pública, o caráter do federalismo. 

 

A fundamentação acerca do referido princípio da subsidiariedade demonstra uma nítida 

tendência para que as atividades inerentes ao Estado sejam prestadas de forma 

subsidiaria, dando-se espaço para a esfera privada. Conforme já relatado nesse parecer, 

tal paradigma (Estado Mínimo) mostra-se perigoso num país que não conseguiu 

consolidar o “projeto de modernidade” e de expansão dos serviços públicos essenciais. 
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A proposta do caput do artigo 37-A atesta essa modificação na estrutura do Estado, 

possibilitando que a esfera privada exerça serviços públicos inclusive “com o 

compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares”: 

 

Art. 37-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com 

órgãos e entidades, públicos e privados, para a execução de serviços 

públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a 

utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem 

contrapartida financeira. 

 

A PEC nº 32/2020 apresenta um retrocesso com relação ao direito funcional já 

assegurado pela Lei nº 8.112/1990, direito do servidor receber parcelas em caso de 

afastamentos ou licenças considerados como efetivo exercício, o §16 do artigo 37 da PEC 

nº 32/2020 reza: 

 

Art. 37. (...) § 16. Os afastamentos e as licenças do servidor não poderão 

ser consideradas para fins de percepção de remuneração de cargo em 

comissão ou de liderança e assessoramento, função de confiança, 

gratificação de exercício, bônus, honorários, parcelas indenizatórias ou 

qualquer parcela que não tenha caráter permanente.   

 

A PEC nº 32/2020 traz a possibilidade do Presidente da República mediante Decreto 

dispor acerca de uma série de temáticas que podem causar imensa insegurança jurídica 

aos servidores: 

 

Art. 84. (...) VI - quando não implicar aumento de despesa, dispor por 

meio de decreto sobre:  

a) organização e funcionamento da administração pública federal;  
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b) extinção de:  

1. cargos públicos efetivos vagos; e  

2. cargos de Ministro de Estado, cargos em comissão, cargos de 

liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de 

caráter não permanente, ocupados ou vagos;  

c) criação, fusão, transformação ou extinção de Ministérios e de órgãos 

diretamente subordinados ao Presidente da República, observado o 

disposto no art. 88;  

d) extinção, transformação e fusão de entidades da administração 

pública autárquica e fundacional; 

e) transformação de cargos públicos efetivos vagos, cargos de Ministro 

de Estado, cargos em comissão e cargos de liderança e assessoramento, 

funções de confiança e gratificações de caráter não permanente vagos 

ou ocupados, desde que seja mantida a natureza dos vínculos de que 

trata o art. 39-A; e  

f) alteração e reorganização de cargos públicos efetivos do Poder 

Executivo federal e suas atribuições, desde que não implique alteração 

ou supressão da estrutura da carreira ou alteração da remuneração, dos 

requisitos de ingresso no cargo ou da natureza do vínculo. 

 

Tal alteração fornece ao Presidente da República um poder demasiado, que antes era 

exercido pelo Congresso Nacional através de lei; ademais, o decreto é um ato 

administrativo individual, que não possui o mesmo processo democrático para formação 

da legislação. 

 

Com a referida proposta o Presidente da República pode mediante Decreto extinguir 

“entidades da administração pública autárquica e fundacional”. Tal poder parece 

exorbitar a própria noção de harmonia entre os poderes, concentrado no executivo uma 

espécie de “cheque em branco”. 
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A própria fundamentação da PEC nesse ponto das alterações por meio de decretos 

enfatiza que tais atos podem ser realizados de forma “rápida”, de acordo com as políticas 

conduzidas pelo governo: 

 

Ao ampliar a prerrogativa de auto-organização do Poder Executivo, a 

medida proposta busca assegurar maior dinamismo à gestão nos casos 

em que seja necessária uma rápida reconfiguração de competências, de 

força de trabalho ou de arranjo organizacional, em fina sintonia com o 

princípio constitucional da eficiência, com repercussão nos serviços 

prestados aos beneficiários das políticas públicas conduzidas pelo 

governo. 

 

A “Reforma Administrativa” equivoca-se ao tratar as políticas públicas como matéria de 

governo, quando as mesmas compõem a essência do Estado. A “Reforma Administrativa” 

“esquece” que governos são transitórios, mas as políticas públicas devem ser contínuas. 

 

A PEC nº 32/2020 estabelece os seguintes tipos de cargos e vínculos: Cargo Típico de 

Estado, Cargo com vínculo por prazo indeterminado, cargo de liderança e 

assessoramento, vínculo de experiência e vínculo por prazo determinado. Apenas os 

Cargos Típicos de Estado gozarão de estabilidade, estando sujeitos ao procedimento de 

avaliação de desempenho. 

 

Art. 41. Adquire a estabilidade o servidor que, após o término do 

vínculo de experiência, permanecer por um ano em efetivo exercício 

em cargo típico de Estado, com desempenho satisfatório, na forma da 

lei.  

§ 1º O servidor público estável ocupante de cargo típico de Estado só 

perderá o cargo:  

I - em razão de decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado; 
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(...) 

III - mediante avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, 

assegurada a ampla defesa. 

 

Por fim, deve ser destacado que o Ministério Público, a Magistratura Nacional e as 

Forças Armadas não terão seus planos de carreiras regulamentadas pela “Reforma 

Administrativa”, nos termos do §1º-C do artigo 39 com redação da PEC nº 32/2020. 

 

O presente parecer não esgota a Proposta de Emenda à Constituição nº 32/2020, alguns 

pontos do texto necessitam de maiores explicações acerca dos desdobramentos da 

referida proposta. Além de ser essencial discutir a referida PEC com todos os setores da 

sociedade, o que não impede de ser feito mesmo nesse momento da pandemia, tendo em 

vista a possibilidade de debates por meios virtuais. 

 

A pandemia da COVID-19 “escancarou” a essencialidade dos serviços públicos para o 

país e da necessidade de expansão dos mesmos; ao longo dos meses ficou demonstrado o 

esgotamento do setor de saúde, por exemplo. A “Reforma Administrativa” apresenta-se 

como mais uma política de desmonte do Estado, dos serviços sociais, e demonstra um 

retrocesso social a direitos até então garantidos. 

 

A “Reforma Administrativa” promoverá o desmonte do Estado e dos serviços públicos, 

caotizando um país que ainda não atingiu uma modernidade plena. O debate acerca da 

PEC nº 32/2020 deve ser realizado a partir de todos os efeitos que a mesma produzirá 

(jurídicos, econômicos, sócias, etc); a fundamentação da mesma é clara ao adotar um viés 

completamente diversos dos objetivos esculpidos na Constituição de 1988. 

 

Daniel da Nóbrega Besarria 

OAB/PE 36.315 


